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1. Jäsenmaksu 2014 

Syyskokouksessa päätetysti jäsenmaksu 2014 on 35 €. Jäsenmaksu tulee suorittaa 31.1.2014 

mennessä tilille FI04 5711 5850 0611 18, Turku IPSC ry 

 

2. Kilpailut 2014 
Suunnitelmissa on kaksi luokittelukelpoista kilpailua. Molemmat kilpailut vaativat melkoisen 

työpanoksen ja olisi toivottavaa että mahdollisimman moni varaisi kalenteriinsa nuo ajankohdat. 

2.1. IX Bear City Shot Storm 6.4.2014 

Kisakauden perinteinen avaus Porin haulikkokisa menettää tänä vuonna neitsytpaikkansa 

Kouvolan talvipistoolikisalle. Kilpailu on tarkoitus toteuttaa vanhaan perinteiseen malliin 

vähällä rakentamisella. Siis tarkoitus… 

Esikisa on lauantaina 5.4. eli huhtikuun ensimmäinen viikko ja rakentaminen 4.4.2014. 

Porin pojat tekevät jälleen rajumpia rakenteita etukäteen hyvällä ajalla… tai sitten 

perinteisesti to-pe yöllä.  

Majoitus koululla lähes kuten ennenkin, kuitenkin siten muuttunut ettei sänkyjä kanneta 

sisälle, vaan ainoastaan patjat. 

2.2. Huovi Match 2014/ XXVI TCC Cup 5.7-6.7.2014 

Esikisa to-pe, rakentaminen ma-ke, eli heinäkuun ensimmäinen viikko. Kesäkuun 

viimeisenä viikonloppuna on samalla alueella SRA-SM kilpailut, joten tässä oiva tilaisuus 

viettää kokonaiset kaksi viikkoa leirimajoituksessa Camp Maurissa itseään paremmassa 

seurassa (tai ainakin kertoa niin kotona). Varattuna muut kuin liikkuvamaali ja 

puolustusrata. 

 

3. Hallitus on suorittanut keskinäisen tehtävien jaon, vuoden 2014 vastuunjako on 

seuraavanlainen:  

Puheenjohtaja: Juha-Pekka Vuorinen 

Peruskurssi-ilmoittautumiset, jäsenkortisto, peruskurssin vetovastuu 

Varapuheenjohtaja: Jani Kinnala 

Koulutusmateriaalin kirjastoseuranta, valmennus 

Sihteeri: Markus Pitkänen SRA-yhteyshenkilö  

Jäsen: Jouko Laine rahastonhoitaja 

Jäsen: Hannu Appelsiin asevastaava, peruskurssin koulutus 

Jäsen: Mika Kontulainen, valmennus 

Jäsen: Kari Asikainen, webmaster 

Varajäsen: Antti Saar, peruskurssin koulutus 

Varajäsen: Jyrki Laeslahti 

 



4. Seuran tunnuksen käyttö 
Hallitus voi tapauskohtaisesti antaa luvan logon käyttöön. 

5. Vuoden 2014 harjoituspaikat 

5.1. Roukkuli 

Pyritään samaan kuin viime vuonna, Appelsiin luvannut hoitaa TIPSC:n vetovuorot 

5.2. Laitila 

Samoin kuin viime vuonna, mutta harjoitusten vetoja tehostetaan. mm. Vasara on 

lupautunut hoitamaan haulikkoharjoitusvuorot.  

5.3. Loimaa 
Turku IPSC:n jäsenet voivat käydä harjoittelemassa seuraavin ehdoin : 

vuosimaksu 60 € on maksettu seuran tilille, Loimaan seudun OP, 523900-221616  

maksukuitti mukaan radalle. Harjoitusaikoina voi ampua kaikilla aseilla ja käytössä ovat 

seuraavat radat yhdessä  LL jäsenten kanssa: 

Ma koko rata klo 17-21 

Ti pistoolikatos klo 17-21 

Ke koko rata klo 17-21 

To pistoolikatos klo 17-21 

Pe pistoolikatos ja ykkösmonttu klo 17-21 

La koko rata tai osa siitä, riippuen mahdollisista varauksista klo 13-21 

Su koko rata tai osa siitä, riippuen mahdollisista varauksista klo 12-21 
 

5.4. Kupittaa 

5.4.1. Pistoolivuorot: Torstain vuorot seuran kirjanpitoon.  

5.4.2. Kiväärivuorot:  Perjantain vuorot seuran kirjanpitoon. 
Kiväärivuorolla täytyy huomioida että tahti on verkkainen ja että tapana on ollut ladata yksi 

patruuna kerrallaan. Tosin se ei tarkoita sitä että niin olisi pakko tehdä. Ampumamatka 50 m ja 

asennot makuu, polvi ja pysty. Seuratkaa tarkoin mitä muut tekevät. Tauluilla ei juurikaan 

käydä vaan osumat katsotaan putkella. Toimitan seuran rataputken kaappiin jossain vaiheessa. 

 

 

JP 


